
 العلوم الصف الرابع الفصل الدراسي الثانيمادة أسئلة 

 شهر ابريل اختبار 

 عند إعداد االختبار يراعى ما يمى :
المفهوم الرابع  ) الحركة( الفصل الدراسي األول الوحدة الثانية يغطى االختبار كافة الدروس  بدًءا من -

( بالمفهوم الثاني  04)صفحة  ( تكوين الوقود الحفري 7النشاط )نهاية إلى   ) الطاقة والتصادم(
 )الوقود( من كتاب الفصل الدراسي الثاني بواقع سؤالين لكل مفهوم.

 تتنوع أسئمة االختبار الواحد  من حيث نمط السؤال  والمستوى الذي تقيسه.  -
 بة عممية منطقية.بحيث يأخذ التمميذ درجة السؤال كاممة إذا قدم إجا يتم تقييم األسئمة -
 مفردة(  04مفردات بإجمالى )ال من اعددأسئمة وكل سؤال  خمس يتضمن االختبار -
 درجة(، وذلك عمى النحو التالى: 04) الدرجة النهائية لالختبارإجمالى  -

عدد  نمط السؤال
 المفردات 

كل درجة 
 مفردة

مجموع  
 الدرجات

: اختر االجابة الصحيحة مما يبن القوسين  األولالسؤال   5 2 10 
 ( Xعالمة )العبارة الصحيحة و  أمام( √ عالمة )اكتب :  السؤال الثانى

 5 1 5 .العبارة غير الصحيحة أمام

 10 2 5 ً المناسب لكل عبارة من العباراتاكتب المصطلح العلم: الثالثالسؤال 

 3 1 3 من العمود )أ( ما ٌناسبه من العمود ) ب( صل :  السؤال الرابع
االسئلة المفتوحة)ماذا ٌحدث فً الحاالت التالٌة، اكمل  السؤال الخامس :

 ك، فكر واجب(أمامحسب الصورة التً 
2 1 2 

مجموعال  15  33 
    

 

 

 

 



الخاطئة العبارات  أمام(  Xعالمة )العبارة الصحيحة و أمام (√ ضع عالمة ):  األولالسؤال 

 :فيما يلي

 -1   سرعتها.على وزن السٌارة ٌوثر  )  (
 -2      .مانبسبب وجود حزام األ الطرٌق بوضوحٌرى ال ٌمكن للسائق ان  )  (
 -3   .بعد تصادم السٌارة ، تنكمش الوسادة الهوائٌة بنفس سرعة انتفاخها )  (
 -4 .بطأ للضررمن االجسام ذات السرعة األ جسام ذات السرعة العالٌة أقل عرضةاأل )  (
 -5  .سرع ما ٌمكن لٌتجنب الحوادث على السائق أن ٌقود بأٌجب  )  (
 -6    . األرض  على بعد عدة أمتار من كوكب كوكب المرٌخ ٌوجد  )  (
 -7 تتحول الطاقة من صورة الً أخرى. ٌوجد فقد فً الطاقة عندما عندما )  (
 -8    .صورة أخرى ىلإمكن تحولها من صورة ٌالطاقة ال  )  (
 -9 .معظم سالسل صور الطاقة تبدأ بطاقة القمر  )  (
 -11 من المصباح الكهربً والسخان الكهربً طاقة حرارٌة  ٌنتج كل )  (
 -11 ٌائٌة بجسدك تحول الً طاقة حركٌة.، فان الطاقة الكٌمتدفع بقدمك دواسة الدراجةعندما  )  (
 -12  مخزنة داخل الطعام الذي نتناوله. ٌوجد طاقة كٌمٌائٌة )  (
 -13   .القٌام بوظٌفتهعلى الطاقة الصوتٌة من مجفف الشعر تساعده تنتج  )  (
طاقة حرارٌة وطاقة تتحول الً   طاقة كٌمٌائٌة شمعة: الحتراقسلسلة صور الطاقة  )  (

 .ضوئٌة
14- 

 -15  ." كٌرٌوسٌتً " عن بعد عربة استكشاف المرٌخٌمكن تشغٌل  )  (
 -16 .كلما زادت سرعة السٌارة ، كلما قلت كمٌة الوقود المستخدم  )  (
 -17   وقود.على ا قٌادة سٌارة ال تحتوي ال ٌمكنن )  (
 -18   .ٌعتبر الوقود الحٌوي أحد المصادر غٌر المتجددة للطاقة  )  (
 -19 ( لتكوٌن الوقود الحٌوي و الوقود الحفري ًاألولالشمس هً المصدر الرئٌسً ) )  (

 

 السؤال الثانى : اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل عبارة من العبارات التالية:

 -1    .عملٌة ٌحدث خاللها اصطدام بٌن جسمٌن أو أكثر وٌصاحبها نقل للطاقة )...................(
 -2  .تستخدم لتحرٌك السٌارةو  ٌستخلص من الوقودكٌمٌائٌة سائل ٌختزن طاقة  )...................(
 -3  .اذا توقفت فجأة مامحد معدات السالمة وتستخدم لمنع اندفاع ركاب السٌارة لألأ )...................(
ثناء أما تنتفخ فجأة دق عنلتوفٌر حماٌة للسائ وتستخدم السالمة معدات حدأ )...................(

  التصادم.
4- 

 -5  .المنازلجزاء من أمن سلك كبٌر وتستخدم لهدم كرة ثقٌلة من الحدٌد تتدلً  )...................( 
 -6 .صورة الطاقة المخزنة فً بطارٌة السٌارة اللعبة التً ٌتم التحكم فٌهاعن بعد )...................(
 -7                        الكمبٌوتر.لطاقة المهدرة من جهاز ا )...................(
 -8 تستخدم الستكشاف سطح كوكب المرٌخ.عربة ٌتم التحكم فٌها عن بعد و )...................(
 -9                       .الجٌتارعلى الطاقة الناتجة من العزف  )...................(
11  .طاقة ضوئٌةإلى  الطاقة الكهربٌةستخدم فً تحوٌل جهاز ٌ )...................(

- 
11  .شجاراأل الطاقة الناتجة من احتراق خشب )...................(



- 
12 وال تستحدث من العدم ولكن تتغٌر صور الطاقة فقط  الطاقة ال تفنى )...................(

- 
13 من السخان الكهربً و احتراق الفحم          الناتجةنوع الطاقة  )...................(

- 
14 القٌام بعمله.على وتساعد الجهاز  الطاقة الناتجة من الخالط الكهربً )...................(

- 
15   .األرض  سطح على ألغلب صور الطاقة  المصدر الرئٌسً للطاقة )...................(

- 
16                               .طاقة حرارٌة عند حرقها مادة تنتج )...................(

- 
17    حتى تتكون.مصادر طبٌعٌة للطاقة وتستغرق وقت طوٌل جدا  )...................(

- 
18   .الذي تكون من بقاٌا كائنات بحرٌة دقٌقة نوع من الوقود الحفري )...................(

- 
 19  .النباتات الجافة والمتحللةنوع من الوقود الحفري الذي تكون من بقاٌا  )...................(

 

 من العمود )أ( ما يناسبه من العمود ) ب( : صلالسؤال الثالث : 

 أوال:

 )ب(    ) أ (

 كتلة الجسم  -1
  األرض ارتفاع الجسم عن سطح  -2
 سرعة الجسم المتحرك -3
 طاقة الوضع تساوي صفر -4

 طاقة وضعهعلى ال تؤثرالجسم المتحرك وطاقة حركة على تؤثر  -أ 
 .كال من طاقتً الحركة والوضع للجسمعلى تؤثر  -ب 
 .األرض عندما ٌوجد الجسم على سطح  -ج 
 .عندما تزٌد ، تزداد طاقة الوضع المخزنة -د 

 ثانيا:

 ) ب ( ) أ (

 الشمس -1
 البنزٌن -2
 المروحة -3

 تعمل بالكهرباء -أ 
 .النباتطاقتها الضوئٌة تتحول الً طاقة كٌمٌائٌة فً  -ب 
 .سائل ٌستخدم كوقود للسٌارات -ج 

 :ثالثا

 ) ب ( ) أ (

 الماء -1
 الفحم  -2
 الشمس -3

 .من بقاٌا النباتات المٌتة حتاج حرارة شدٌدة وضغط لٌتكونٌ -أ 
 األرض سطح على المصدر الرئٌسً للطاقة  -ب 
 مصدر سائل متجدد للطاقة -ج 

 كمل الجمل التالية:أالسؤال الرابع : 



 والمضرب فان اتجاه الكرة سوف  .....................نتٌجة للتصادم بٌن الكرة  -1
  ... بالغاز...............تنتفخ ثناء اصطدام السٌارة ،أ -2
 .....الشمسٌة وذلك لزٌادة ..........سٌن تقلٌل وزن السٌارة التً تتحرك بالطاقة دٌحاول المهن -3
 .السٌارات العادٌةقل من سرعة أسرعة السٌارات ................  -4
 ه الحركٌة ...... عند نفس السرعة.عندما تقل كتلة الجسم المتحرك ، فان طاقت -5
 ....الطاقة .......... لتشغٌل الخالط الكهربً نستخدم -6
 .ىخرأن ................. من صورة ألالطاقة ٌمكن  -7
 صورة طاقة ..............فً سلسلة صور الطاقة ، تتسرب بعض الطاقة المفقودة فً  -8
 الطاقة الناتجة من البطارٌات والتً تستخدم لتشغٌل السٌارة اللعبة هً طاقة ................ -9
 فً المصباح الكهربً تتحول الطاقة ............. الً طاقة ضوئٌة وطاقة ..................   -11
 برالطاقة الداخلة بٌنما الطاقة الحرارٌة هً الطاقة ....... تعتسخان الشمسً ، الطاقة .........فً ال -11
 ... و طاقة ..........نة فً بطارٌته الً طاقة .......الهاتف المحمول ٌحول الطاقة الكٌمٌائٌة المخز -12
.... التً تسبب حركة ...تتحول الً طاقةو... فً جسمك ....الدراجة، تختزن الطاقة عندما تركب -13

 الدراجة.
 من الغسالة الكهربائٌة هً الطاقة ...... و الطاقة ............ الطاقات الناتجة  -14
الطاقة .............. ومد كٌرٌوسٌتً " البطارٌات طوٌلة األ سطح كوكب المرٌخ ، تستخدم "على  -15

 .عادة شحن البطارٌاتإوالتً تتحول الً طاقة ......... تستخدم فً 
 .ٌمكن استخدامهم فً محطات القوي الكهربٌة لتولٌد الكهرباء ..........الفحم و  -16
 تدفئة المنازل ......... و .........  صور الوقود التً تستخدم فً -17
 .مثلة للوقود الحفريأ من .......... ، بٌنما .............لوقود الحٌوي امثلة أمن  -18

 

 الصحيحة من بين القوسين:جابة السؤال الخامس :اختر اإل

 -1 ...........           ٌتحركونن الركاب إعندما تتوقف السٌارة فجأة ،ف للخلف( – مام)لأل
 -2 .          ن ...........تنتقل بٌنهمٌاء، فإشعندما تتصادم األ الطاقة ( –) المسافة 

 -3         .الحجمالشاحنة كبٌرة الحجم تحتاج  محرك .........  صغٌر ( –)كبٌر 
 -4 .. تصبح صفرا ...ن الكامل اثناء حركتها ، فإوقود السٌارة ب ٌنفدعندما  سرعتها( –)كتلتها 

 -5 الطاقة الحركٌة ال تتأثر بـ ............. اللون ( –) الكتلة 
 -6 طاقة كهربٌة         إلى.... ة اللعبة تتحول الطاقة ........بطارٌة السٌارداخل  الصوتٌة( –)الكٌمٌائٌة 

 -7 عربة التحكم عن بعد " كٌرٌوسٌتً " صممت الستكشاف ..........           القمر( –)كوكب المرٌخ 
 -8 سالك الكهربٌة تصنع من .........                                                 األ نحاس ( –) خشب 
طاقة  إلى ... تتحول ن الطاقة ....لجرس الٌدوي ، فإاعندما نستخدم  الحركٌة( –)الكهربٌة 

 صوتٌة 
9- 

 -11 .......اقة الكهربٌة تمر عبرالمصباح الكهربً، فان الط عندما نضىء  االسالك ( –) البالستٌك 
 -11 كال من مجفف الشعر و غالٌة الماء ٌنتجان طاقة .............                   ضوئٌة( –) حرارٌة 
 -12        ة الناتجة هً طاقة ...........عندما تحترق قطعة من الفحم فان الطاق حرارٌة ( –) وضع 

 -13 اداء عمله .                       على طاقة ........ الناتجة ال تساعد الخالط  الحركٌة( –) الصوتٌة
 -14 السٌارة تحتاج .............. لكً تسٌر                                                    ماء( –) وقود 
 -15 حتً نستمر فً اللعب بالسٌارة اللعبة ٌجب .......... البطارٌة               تسخٌن ( –) استبدال 



 -16 ............                               األرض تحت سطح  من ٌتم استخراجه النبات( –)الفحم 
تشغٌل  –)التدفئة

 التلٌفزٌون(
 -17 نواع الوقود ولكن ال ٌمكن استخدامه فً .........  أالفحم احد 

 -18 .                . كوقود وذلك قبل اكتشاف البنزٌنالقدماء استخدموا ........ الخشب ( –) الرٌاح

 السؤال السادس :

 جبأفكر و -أ 

 من معدات السالمة فً السٌارة؟ ااذكر بعض -1

.......................................................................... 

 .اخ الوسادة الهوائٌة عند الحوادثٌعمل ........... على بداٌة عملٌة انتف -2 

 

 

 

 :التاليةماذا يحدث في الحاالت  -ب 

منحدر بالنسبة لطاقة حركتهعلى زٌادة كتلة الجسم الذي ٌتحرك السفل  -1  
...................................................................................... 

 

 ن لبعضهما البعضتتحركان فً اتجاهٌن متضادٌدراجتان  تتصادم -2
..................................................................................... 

 

 مصباح مضىءوضع ٌدك قرٌبة من  -3
.................................................................................... 

 

 منذ مالٌٌن السنٌن األرض ن بقاٌا كائنات بحرٌة تحت سطح دف -4
.................................................................................... 

 



 

 جابة الصحٌحة:اختر اإلالسؤال السابع 

 عند تشغٌل المصباح الكهربى تتحول الطاقة ...........إلى الطاقة................. -1
 الضوئٌة-الكٌمٌائٌة-ب الضوئٌة                       -الكهربٌة-أ

 الحرارٌة-الكٌمٌائٌة-د الكهربٌة                  -الحرارٌة-ج

 عندما تتحول الطاقة من صورة الى اخرى فإن جزء من الطاقة ٌفقد فى صورة 2
 حرارٌة-ب  ضوئٌة                                        -أ

 حركٌة-د صوتٌة                                     -ج
 ................................الوسادة الهوائٌة تساعد فً  -3

 مامزٌادة سرعة حركة الشخص لأل -ب مامخفض سرعة حركة الشخص لأل- أ
 زٌادة سرعة حركة الشخص للخلف -د خفض سرعة حركة الشخص للخلف  -ج 

 تصنع الوسادة الهوائٌة من مادة ............................. -4
 الناٌلون-ب الكرتون                                     -أ

 القماش-د المطاط                                     -ج
 ما عدا كل ما ٌلى ٌتواجد تحت سطح األرض  -5

 الفحم-ب الغاز الطبٌعى                                         -أ
 النفط -د النبات االخضر.                                     -ج

 .األرض ٌعتبر   ........... المصدر الرئٌسى للطاقة على سطح   -6
 الشمس-ب الكٌروسٌن                                         -أ

 القمر-د الغاز الطبٌعى                                     -ج
 

 ك: أمامجب حسب الصورة التً أ -5
 

 ك ؟أمامالذى   )أ( ما اسم الشكل
............................... 

  
 طاقة ................ إلى )ب( تتحول الطاقة .............
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